
którzy mieli okazję zaprezentowania i poddania pod dyskusję wyników 
prac na arenie międzynarodowej.

W komunikatach przedstawiano przede wszystkim stan badań nad 
zagadnieniami społeczno-religijnymi i kartograficznymi w poszczegól
nych krajach i ośrodkach badawczych. W referatach poruszano proble
matykę bardzo różnorodną, dotyczącą m. in. sieci parafialnej, stosun
ków wyznaniowych, historii zakonów, pielgrzymek, różnych typów źró
deł i ich wydawnictw. Dzięki wygłoszonym referatom  i komunikatom 
uzyskano obraz aktualnego stanu badań nad problematyką wyznanio
wą, jak i przegląd podejmowanych inicjatyw na przyszłość. Żywą 
dyskusję w czasie kolokwium wywołało zagadnienie propozycji karto
graficznego ujęcia m ateriału dokumentacyjnego za pomocą nowych 
metod statystycznych i matematycznych, uchwycenie jednorodnych 
zjawisk i przedstawienie ich w szerokiej skali za pomocą map, które by 
pozwoliły na wzrokowe uchwycenie zjawiska, bez potrzeby ich odczy
tywania. W toku dyskusji wysunięto również postulat opracowania 
w skali międzynarodowej możliwie jednolitą metodą dwóch zagadnień: 
sieci parafialnej i patrociniów kościelnych. Rozumiejąc potrzebę sta
łego koordynowania prac powołano dwie komisje czuwające nad cało
kształtem podjętych badań. Ze strony polskiej wszedł do jednej z nich 
prof. dr Jerzy Kłoczowski, do drugiej prof. dr Aleksander Gieysztor. 
Międzynarodowe kolokwium w  Warszawie było w ocenie uczestników 
ważnym etapem w dziedzinie ujednolicenia programu badań i ich me
tod. Miało ono również ogromne znaczenie dla Instytutu. Jego dotych
czasowe prace zostały nie tylko zaakceptowane przez zespół najwybit
niejszych europejskich specjalistów, ale stały się inspiracją dla badań 
na arenie międzynarodowej. Wysunięte bowiem przez uczestników 
kolokwium zagadnienia, które wzięto na w arsztat na najbliższy okres 
czasu, identyfikują się z tymi, nad którym i od szeregu lat prowadzi 
systematyczne badania Instytut Geografii Historycznej Kościoła 
w Polsce.

Grażyna Karolew icz

USTANOWIENIE STAŁEJ ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ 
NA ŚLĄSKU, POMORZU I WARMII

Dnia 28 czerwca 1972 r. w atykań
ski rzecznik prasowy ogłosił oficjal
nie decyzję papieża Pawła VI o ka
nonicznej reorganizacji adm inistra
cji kościelnej na polskich Ziemiach 
Zachodnich i Północnych (pismo Se
kretariatu  Stanu Stolicy Apostol
skiej w tej sprawie nosi datę 
26 czerwca 1972 r., opublikowano je 
w „Osservatore Romano” — nr 149 
z 29 VI 1972). Decyzję Stolicy Apos
tolskiej ogłoszono zatem jeszcze 
w tym samym miesiącu, w którym 
nastąpiła wymiana dokumentów ra 
tyfikacyjnych układu między Polską 
a NRF (zawartego 7 grudnia 1970 r.).

Równocześnie z ogłoszeniem decy
zji w Rzymie (tj. w dn. 28 czerwca 
1972) ks. prymas kard. Wyszyński 
podał ją do wiadomości Episkopatu 
polskiego, zebranego na plenarnej 
konferencji w Krakowie.

Historyczne decyzje Stolicy Apos
tolskiej dostosowują granice polskiej 
organizacji kościelnej odpowiednio 
do granic państwa i znoszą stan 
tymczasowości sytuacji Kościoła na 
ziemiach Polski zachodniej i północ
nej, tworzą na tych obszarach cztery 
nowe diecezje i określają granice 
archidiecezji i metropolii wrocław
skiej, metropolii gnieźnieńskiej 
i warszawskiej.

Stan organizacji kościelnej na 
Śląsku, Pomorzu i Warmii przed
stawia się obecnie następująco:

Dawna archidiecezja wrocławska 
została podzielona. Z dwóch jed
nostek administracji kościelnej 
(w Opolu i Gorzowie) utworzono 
nowe diecezje. Równocześnie wyłą
czono z obszaru archidiecezji część 
znajdującą się na terytorium  NRD. 
Obecnie archidiecezja wrocławska 
obejmuje 46 dekanatów, 606 parafii; 
liczba kapłanów diecezjalnych wy
nosi 878, a zakonnych — 364. Ordy- 
nariuszem-metropolitą został m ia
nowany ks. arcybp dr Bolesław Ko
minek, dotychczasowy adm inistrator 
apostolski diecezji.

Z dotychczasowej adm inistracji 
apostolskiej w  Opolu została utwo
rzona diecezja opolska. Obejmuje 
ona 39 dekanatów, 445 parafii; po
sługę duszpasterską pełni 671 kapła
nów diecezjalnych i 205 zakonnych. 
Ordynariuszem diecezji został do
tychczasowy adm inistrator apostol
ski ks. biskup dr Franciszek Jop. 
Kościołem katedralnym ustanowiono 
kościół p. w. Podwyższenia św. 
Krzyża w Opolu.

Z dotychczasowej jednostki admi
nistracji kościelnej w Gorzowie 
utworzono trzy diecezje: gorzowską, 
szczecińsko-kamieńską i koszaliń- 
sko-kołobrzeską. Obecnie diecezja 
gorzowska obejmuje części teryto
riów dawnej archidiecezji wrocław
skiej, dawnej diecezji berlińskiej 
i prałatury pilskiej. Posiada ona 19



dekanatów, 184 parafie, 248 kapła
nów diecezjalnych i 143 zakonnych. 
Ordynariuszem diecezji mianowano 
ks. biskupa dra Wilhelma Plutę, do
tychczasowego adm inistratora apost. 
Kościołem katedralnym  został koś
ciół p. w. Wniebowzięcia NMP 
w Gorzowie.

Nowo utworzona diecezja szczeciń- 
sko-kamieńska obejmuje terytorium 
wyłączone z dawnej diecezji berliń
skiej. Ordynariuszem został miano
wany ks. biskup dr Jerzy Stroba, 
dotychczasowy biskup pomocniczy 
w Gorzowie. W skład diecezji wcho
dzi 12 dekanatów, 112 parafii. Licz
ba kapłanów diecezjalnych wynosi 
208, zakonnych — 147. Kościołem 
katedralnym ustanowiono kościół 
p. w. Sw. Jakuba w Szczecinie, 
a prokatedralnymi — kościół p. w. 
Sw. Jana Chrzciciela w  Kamieniu 
oraz kościół Serca Pana Jezusa 
w Szczecinie.

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska 
obejmuje tereny wydzielone z daw
nej diecezji berlińskiej oraz część 
dawnej prałatury pilskiej. Liczy 13 
dekanatów, 137 parafii, 186 kapła
nów diecezjalnych i 138 zakonnych. 
Ordynariuszem został mianowany 
ks. biskup Ignacy Jeż, dotychczaso
wy biskup pomocniczy w Gorzowie. 
Kościołem katedralnym  ustanowiono 
kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Koszalinie, a kościół p. w. 
Wniebowzięcia NMP w  Kołobrze
gu — kościołem prokatedralnym.

Ordynariuszem diecezji warm iń
skiej został dotychczasowy admini
strator diecezji ks. biskup dr Józef 
Drzazga. Diecezja obejmuje 28 de
kanatów, 258 parafii i 40 samodziel
nych wikariatów, posiada 452 ka
płanów diecezjalnych i 178 zakon
nych.

Dokument Stolicy Apost. określa 
też przynależność metropolitalną 
poszczególnych diecezji. I  tak, do 
nowej metropolii wrocławskiej nale
żą diecezje opolska i gorzowska 
(dawna Ziemia Lubuska), natomiast 
nowo utworzone diecezje: szczeciń- 
sko-kamieńską i koszalińsko-koło- 
brzeską oraz diecezję gdańską w łą
czono do metropolii gnieźnieńskiej, 
a diecezję warmińską do metropolii 
warszawskiej. W ten sposób nastą
piła integracja tych jednostek koś
cielnych z całością państwa pol
skiego.

Wszystkie wspomniane diecezje 
otrzymały biskupów rezydencjal- 
nych (byli oni dotąd biskupami ty
tularnymi). Nowo mianowani biskupi 
ordynariusze objęli już kanonicznie 
swoje biskupstwa przez uroczyste 
akty ingresu do kościołów katedral
nych: ordynariusz opolski — 16 lip- 
ca, ordynariusz warmiński — 15 sier
pnia, metropolita wrocławski — 28 
sierpnia, ordynariusz gorzowski — 
3 września, ordynariusz szczecińsko- 
-kamieński — 8 października, ordy
nariusz koszalińsko-kołobrzeski — 
22 października 1972 r.

Uroczystości dziękczynne za po
myślne przeprowadzenie normaliza
cji stanu Kościoła na ziemiach Pol
ski zachodniej i północnej odbyły 
się 26 sierpnia 1972 r. na Jasnej Gó
rze z udziałem Episkopatu polskiego 
i licznie zebranych wiernych. W ka
zaniu wygłoszonym podczas mszy 
św. ks. Prymas podkreślił, że nigdy 
żaden z trzech ostatnich papieży nie 
powiedział słowa „nie” w kwestii 
reorganizacji kościelnej na Ziemiach 
Odzyskanych, często natomiast sły
szał: „Rozumiejąc potrzeby Kościo
ła świętego w Polsce, pragniemy 
pójść za sugestiami Episkopatu Pol-

ski, za pragnieniami społeczeństwa 
katolickiego i całego narodu pol
skiego”.

Organizacja kościelna na polskich 
ziemiach zachodnich i północnych 
nawiązuje do własnych struktur 
i tradycji historycznych, co znalazło 
szczególne uwydatnienie w decy
zjach Stolicy Apostolskiej. Porównać 
je można z historycznymi decyzjami 
papieża Sylwestra II, ustanawiają
cego niezależną metropolię gnieź
nieńską. Można je też uważać — jak 
pisze ks. Prymas („Przewodnik Ka-

KS. WOJCIECH MARIA

W listopadzie 1971 r. został otw ar
ty  proces informacyjny w sprawie 
beatyfikacji ks. Wojciecha Marii 
Baudissa, Polaka, kapłana Towarzy
stwa Jezusowego.

Ks. Baudiss urodził się 14 kwiet
nia 1842 r. w Bojanie na Bukowinie. 
Był synem Teresy i Eugeniusza, 
austriackiego urzędnika celnego. Po
czątkowo uczył się we Lwowie 
w  Miejskiej Szkole Głównej 
i w tamtejszym Gimazjum Akade
mickim, zwanym powszechnie Ber
nardyńskim. W tym czasie usługi
w ał do nabożeństw w jezuickim 
kościele SS. Piotra i Pawła, zawie
ra jąc  serdeczną przyjaźń z zakrys
tianem, bratem  zakonnym Janem  
Nemeczkiem, który decydująco 
wpłynął na przyszłe życie młodego 
Wojciecha.

Dnia 12 września 1856 r  wstąpił 
Wojciech Baudiss do zakonu księży 
jezuitów i nowicjat rozpoczął 
w  Baumgartenbergu w Austrii, 
a ukończył go w Starej Wsi pod 
Brzozowem i tam złożył pierwsze

tolicki” 1972 nr 43) — za akt reha
bilitacji naruszanych przez wieki 
praw Narodu i Kościoła polskiego.

Obok uwzględniania racji histo
rycznych decyzje Stolicy Apost. li
czą się z nową rzeczywistością poli
tyczną, a przede wszystkim odpo
wiadają nowym i wciąż w zrastają
cym potrzebom duszpasterskim za
mieszkującego te ziemie Ludu Bo
żego.

Zygm unt Hrapkowicz

BAUDISS T. J.

śluby 26 kwietnia 1858 r. Po 2-let- 
nich studiach humanistycznych i po 
3-letnim kursie filozoficznym wysła
no go do Tarnopola, gdzie pracując 
przez 5 lat nad wychowaniem mło
dzieży i nauczając przedmiotów 
gimnazjalnych wyrobił się na dosko
nałego pedagoga i nauczyciela. Teo
logię ukończył w Krakowie i 10 
września 1871 r. w katedrze wawel
skiej otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk ks. bpa Antoniego Gałeckiego.

W roku 1874/75 w Starej Wsi od
prawił (pod kierunkiem ks. Henry
ka Jackowskiego) tzw. trzecią pro- 
bację, odnowił się wewnętrznie i po
wziął postanowienie, że musi zostać 
świętym, i do tego celu dążył usil
nie, o czym świadczy jego notatnik 
rekolekcyjny prowadzony do r. 1907. 
Zakończeniem jego formacji zakon
nej była uroczysta profesja złożona 
15 sierpnia 1875 r. przed łaskami 
słynącym obrazem Matki Boskiej 
Starowiejskiej, do której miał szcze
gólne nabożeństwo. Pozostawszy 
w Starej Wsi był profesorem i wy



chowawcą kleryków starowiejskich, 
prokuratorem domu i przez 6 lat 
mistrzem nowicjuszów.

W latach 1884—1902 pracował nad 
reformą zakonu św. Bazylego. Od 
r. 1905 zajmował stanowisko rektora 
seminarium diecezjalnego w Jassach 
(w Rumunii), prowadzonego przez 
jezuitów galicyjskich, a od r. 1906 — 
przez dwa lata — pełnił funkcję 
prowincjała. Po złożeniu tego urzę
du był instruktorem  trzeciej proba- 
cji, spowiednikiem i nauczycielem 
języka ukraińskiego w Chyrowie, 
gdzie zastała go I wojna światowa. 
Od r. 1915 przebywa w Starej Wsi, 
jest spowiednikiem domu, naucza 
kleryków języka francuskiego i ota
cza opieką duchowną tamtejszy dom 
macierzysty SS. Służebniczek N.M.P.

W ciągu całego życia kapłańskiego 
cechowała ks. Baudissa wielka pra
cowitość i gorliwość apostolska. 
W każdym domu brał na siebie obo
wiązki spełniane dotychczas przez 
dwóch albo trzech poprzedników. 
I tak np. w  r. 1902/3 będąc w Chy
rowie opiekunem tamtejszych kle
ryków, spowiednikiem domu, in
struktorem trzeciej probacji i nau
czycielem języka ukraińskiego, wy
słuchał 5320 spowiedzi, wygłosił 11 
serii rekolekcji, 42 kazania i 11 kon
ferencji. W następnym roku miał 
7612 wysłuchanych spowiedzi, 11 se
rii rekolekcji, 48 kazań i 30 konfe
rencji. Tak było corocznie. W do- 
bromilu np. potrafił udzielać nowi
cjuszom miesięcznych rekolekcji, 
prowadzić szkołę i spełniać wszyst
kie obowiązki prokuratora i przeło
żonego domu.

Odznaczał się głęboką wiarą, usta
wicznie pogłębianą przez coroczne 
rekolekcje, częste rachunki sumie
nia i rozczytywanie się w  pismach

takich ascetów, jak Ludwik de Pon- 
te, Kasper Drużbicki, Mikołaj Łę
czycki, Hieronim Nadalis. Ta jego 
żywa i głęboka wiara przejawiała 
się w modlitwie. Codziennie z wiel
kim przejęciem odprawiał na klęcz
kach godzinne rozmyślanie. Mszę św. 
odprawiał z wielką pobożnością. 
Spowiadał się co tydzień, i co mie
siąc spowiednikom albo przełożonym 
zdawał sprawę ze stanu swej du
szy. Raz po raz w ciągu dnia można 
było spotkać go w kaplicy klasztor
nej, gdzie modlił się z książeczki 
zawierającej m. in. modlitwy przez 
siebie ułożone.

Czcił przede wszystkim Najśw. 
Serce Jezusa. Często o nim rozmyś
lał i innym to nabożeństwo polecał 
w kazaniach, konferencjach i pry
watnych rozmowach. Co miesiąc ro
bił skupienie ducha i w różnych do
mach był kierownikiem Apostolstwa 
Modlitwy; w pierwsze piątki odpra
wiał uroczyste wotywy z naukami, 
a przed uroczystością Serca Jezuso
wego urządzał nowenny i inne nabo
żeństwa. Najśw. Pannę Maryję uwa
żał za swoją Matkę i cieszył się, że 
na chrzcie nadano mu drugie imię 
Maria, i zawsze tym imieniem się 
podpisywał kładąc je obok imienia 
Wojciech. Jako nowicjusz w Baum- 
gartenbergu w r. 1856 zapisał się do 
Bractwa Niepokalanego Serca Maryi 
i modlił się przez całe życie gorąco
o zbawienie własne i innych grzesz
ników, a zwłaszcza braci odłączo
nych. Pod jego wpływem bractwo 
to założono w r. 1858 w Starej Wsi, 
gdzie miało własny ołtarz, przed 
którym co niedzielę odbywały się 
specjalne nabożeństwo do r. 1921. 
Pod jego wpływem 8 grudnia 1874 r. 
w starowiejskim nowicjacie założono 
„Filiację M ariańską”, czyli dziecięce

oddanie się w opiekę Najśw. Pannie 
Maryi. Z czasem filiacja ta przyjęła 
się we wszystkich domach prowincji 
galicyjskiej i miała tym być w zako
nie, czym były sodalicje wśród ludzi 
świeckich. Czcił również gorąco św. 
Józefa, a pod koniec życia podpisując 
się, umieszczał obok imion Wojcie
cha Marii również imię przybrane 
Józef.

Wojciech Baudiss kochał gorąco 
Kościół Chrystusowy i dla jego roz
szerzenia podejmował najrozmaitsze 
prace i obowiązki. Kochał również 
Ojczyznę i w  czasie wojny w r. 1920 
polecał współbraciom zakonnym róż
ne nabożeństwa i nocne adoracje.

Miłość ks. Baudissa do własnego 
zakonu była gorąca i ofiarna. W je
go Notatniku Duchowym, pod datą 
15 sierpnia 1875 r., znajduje się sze
reg uroczystych postanowień świad
czących o wielkim umiłowaniu To
warzystwa, poszanowaniu i czci dla 
Instytutu, Reguł i Ćwiczeń Ducho
wych, o pragnieniu wytrwania w To_ 
warzystwie do śmierci i oddania mu 
wszystkich swych sił i zdolności. 
A w r. 1921, w 50 rocznicę święceń 
kapłańskich, wyrażając wdzięczność 
Sercu Jezusowemu i Matce Najśw. 
za otrzymane łaski, jeszcze raz po
wtarza słowa oddania wszystkich 
sił trzeciej swej Matce, jak nazywał 
Towarzystwo, i o konieczności dąże
nia do świętości.

Ks. Baudiss, mimo podeszłego wie
ku pracował wytrwale prawie do 
ostatnich chwil swego życia. Dopiero 
z początkiem kwietnia 1926 r. kiedy 
poczuł się osłabiony z polecenia 
przełożonych położył się do łóżka. 
Dnia 16 kwietnia poprosił o udzie
lenie mu sakramentu chorych. Przed
tem przemówił do zebranych w jego 
pokoju współbraci zakonnych dzię

kując Bogu za powołanie zakonne, 
a przełożonym i współbraciom za 
miłość i opiekę; z wielką pokorą 
przepraszał za wszystkie niedbalstwa 
oraz zagrzewał do miłości powołania 
i trw ania w nim.

Zmarł cicho i spokojnie 25 kwiet
nia 1926 r. w 85 roku życia, a 70 ży
cia zakonnego. Kiedy zwłoki jego 
wystawiono w trum nie w rozmów
nicy zakonnej, cisnęli się do nich 
młodzi i starzy; całowali go po rę
kach i nogach pocierając o nie ko
ronki .krzyżyki i obrazki. Pogrzeb 
odbył się 27 kwietnia. Wzięło w nim 
udział 10 okolicznych kapłanów die
cezjalnych, 3 księży bazylianów, 120 
jezuitów, 130 sióstr służebniczek ze 
swoimi wychowankami. Dziecięce 
Bractwo Anioła Stróża, założone 
przez ks. Baudissa, niosło specjalny 
wieniec. W pogrzebie wzięły również 
udział dzieci z miejscowej szkoły ze 
swymi nauczycielami oraz olbrzymie 
tłumy ludności miejscowej i okolicz
nej, z których wielu długie lata spo
wiadało się u ks. Baudissa. Nad 
trum ną przemówił m. in. ks. Prouch, 
rektor Bazylianów w Drohobyczu 
podkreślając prawość, pracowitość, 
umartwienie, pokorę i łagodność 
zmarłego, który uczył młodych bazy
lianów życia zakonnego nie tylko 
słowami, ale jeszcze bardziej przy
kładem swego życia.

Na wiadomość o jego śmierci kon- 
dolencje nadesłali: ks. arcybp An
drzej Szeptycki ze Lwowa, ks. bp 
Kocyłowski z Przemyśla, kilku prze
łożonych zakonnych i ludzie świeccy.

Za człowieka świątobliwego uwa
żali go już współcześni. Ks. Alojzy 
Warol S. J. w swoich pamiętnikach 
pisał: „Mistrzem mi był O. Wojciech 
Baudiss — mała, drobna wprawdzie 
osóbka, ale pełna ducha Bożego...



Posiadał szczególny dar modlitwy — 
gdziekolwiek klęknął, widać było, że 
utonął w Bogu, jak w oceanie... Do 
ambony był zawsze skory i do innej 
posługi duchownej bez ociągania się 
bieżał... wiele trudów poświęcił przy 
reformie bazyliańskiej. Asystował 
przy prowadzeniu nowicjatu O. 
Szczepkowskiemu — potem sam sta
nął na jego czele — uczył łaciny, 
greki, w czym posiadał szerszą zna
jomość, głosił kazania w cerkwi, bo 
sobie przyswoił język ruski, i wiele 
spraw załatwiał jako rektor mona- 
steru dobromilskiego. Zasługi jego 
w tym zakresie są bardzo cenne — 
co też podnosili ze czcią sami Bazy
lianie .Przede wszystkim umiał ich 
kochać — na co niejeden się wysi
lał, ale szło mu tępo. On jeden tej 
sztuki dokonał”. Podobnie zmarły 
niedawno ks. Jan  Waligóra, misjo
narz z Zambii, pisząc o nim pod
kreślał jego wielkie uduchowienie.

W r. 1954 generał oo. bazylianów 
zwrócił się do swoich księży, żeby 
pod przysięgą złożyli zeznania o ży
ciu i cnotach Wojciecha Baudissa. 
W archiwum domowym oo. jezuitów 
w Starej Wsi znajdują się trzy ta
kie odpowiedzi: o. Mikołaja Łysko 
z Brazylii, o. Porfirego Bodnara 
z Kanady i o. Onufrego z Binghauton

omawiające świątobliwe życie ks. 
Baudissa.

W końcu przytoczyć należy wypo
wiedź ks. A. Kałysza, ówczesnego 
prowincjała Bazylianów, który nie 
mogąc z powodu choroby przybyć 
na pogrzeb ks. Baudissa ,tak m. in. 
pisał: „Wiadomość o śmierci Ks. 
Baudissa bardzo nas wszystkich 
wzruszyła: jedni na podstawie w ła
snych spostrzeżeń, inni z opowiada
nia, wszyscy jesteśmy tego świado
mi, jak bardzo kochał nasz zakon, 
ile dobrego zdziałał dla niego swoją 
ofiarną pracą, jak też przykładem 
swego świątobliwego życia. Jedynie 
światłe, nawet najmniejszym cie
niem nie przymroczone po nim 
wspomnienie pozostało w całym za
konie. To nie banalny frazes, ale 
szczere oświadczenie złożone w imie
niu zakonu, że śp. Ks. Baudiss po
zostanie zapisany w histori Zakonu 
i utrwalony w pamięci jego człon
ków, jako współtwórca odnowionego 
u nas życia zakonnego, jako jedna 
z najdroższych dla nas osób, tak że 
zaiste będziemy rywalizować z Wa
mi w pietyźmie dla jego osoby. Bo 
był on prawdziwie także „naszym” 
i naszym na zawsze pozostanie”...

Ks. K azim ierz Drzymała S. J.

PROCES ROGATORYJNY W SPRAWIE SŁUGI BOŻEGO JANA XXIII
W WARSZAWIE

W ramach procesu informacyjnego
o życiu i świętości Sługi Bożego Pa
pieża Jana XXIII, przeprowadzane
go od 1968 r. w Rzymie w W ikaria- 
cie Miasta, w dniach od 26 m aja do 
20 października 1972 r. odbył się 
w Warszawie proces pomocniczy, 
w którym złożył swe zeznania Pry

mas Polski, ks. kard. Stefan Wy
szyński.

Postulator sprawy, o. Antonio 
Cairoli OFM, generalny postulator 
Zakonu Braci Mniejszych (Francisz
kanów) .biorąc pod uwagę wielką 
zażyłość i przyjaźń jaka łączyła 
Księdza Prymasa ze Sługą Bożym,

umieścił go na liście świadków. Po
nieważ Ksiądz Prymas nie mógł 
w swoim czasie złożyć zeznań przed 
trybunałem W ikariatu Miasta, dla
tego postanowiono przeprowadzić 
proces pomocniczy w Warszawie. 
Jednak na mocy przepisów Praw a 
Kanonicznego (can. 2027 par. 2, 3°) 
Ksiądz Prymas nie mógł równocześ
nie wystąpić jako przewodniczący 
pierwszej i ostatniej sesji procesu 
i jako świadek, Kongregacja do 
Spraw Świętych Pańskich, na wnio
sek postulatora, pismem z dnia 4 
lutego 1972 r. uchyliła ten przepis 
i wyraziła zgodę, aby Prymas Pol
ski wystąpił jako świadek (zob. 
Acta Ordinis Fratrum  Minorum 
R. 91 :1972 s. 57). Na podstawie tego 
pisma W ikariat Miasta pismem 
z dnia 7 marca 1972 r. dał upoważ
nienia do przeprowadzenia procesu 
pomocniczego w Warszawie. Vice- 
Postulatorem w tym procesie został 
mianowany dnia 15 kwietnia 1972 r.
o .dr Salezy Bogdan Brzuszek OFM, 
z prowincji Franciszkanów-Reforma- 
tów.

Ksiądz Prymas, na wniosek vice- 
-postulatora, reskryptem z dnia 22 
m aja 1972 r. mianował trybunał 
w następującym składzie: sędzią 
przewodniczącym, J. E. ks. bp. dra 
Władysława Miziołka, sufragana 
warszawskiego, zastępcą przewodni
czącego ks. prał. dra Władysława 
Padacza, oficjała Sądu Metropolital
nego, sędziami adiunktami: ks. prał. 
dra Kazimierza Koniecznego, vice- 
-oficjała i ks. prał. dra Stanisława 
Kotowskiego, pracownika Sekreta
riatu  Prymasa Polski, promotorem 
wiary ks. dra Józefa Glempa, no
tariuszami ks. prał. mgra Wacława 
Lipińskiego i ks. mgra Stefana

Kośnika, a kuratorem  br. Stanisława 
Każmierczaka C. SS. Cordis Jesu.

Trybunał w wyżej wymienionym 
składzie rozpoczął prace 26 m aja 
1972 r. Tegoż dnia o godz. 15 odbyła 
się w kaplicy domowej Arcybisku
pów Warszawskich publiczna sesja, 
tzw. ad acta primordialia, a godz.
16, w bibliotece prymasowskiej, II 
sesja, podczas której rozpoczął skła
dać zeznania Ksiądz Prymas, odpo
wiadając na pytania przedłożone 
przez Promotora Wiary i Postula
tora. Sesja III odbyła się 6 czerwca, 
a sesja IV i V — 23 sierpnia. Spo
rządzenie urzędowej kopii akt, tzw. 
transum ptu trybunał zlecił s. Ad
albercie Teresie Małeckiej, sakra- 
mentce. Oprawę wykonała s. Roma
na Kraszewska, loretanka. Sesję 
trybunału, na których dokonano po
równania transum ptu z aktami ory
ginalnymi odbyła się 1 i 2 września.

Ostatnia sesja publiczna, podczas 
której zamknięto i opieczętowano 
akta oryginalne i ich kopię, odbyła 
się pod przewodnictwem Księdza 
Prym asa jako ordynariusza miejsca 
20 października 1972 r. o godz. 12.30. 
W sesji tej w charakterze gości 
udział wzięli: o. Czesław Drzyzgie- 
wicz, wikariusz prowincji Francisz
kanów Reformatów i o. Romuald 
Kaliński, członek zarządu prowincji.

Na zakończenie vice-postulator, o. 
Salezy Bogdan Brzuszek, podzięko
wał w imieniu postulatora generalo- 
nego, o. Antonio Cairoli, i w imieniu 
własnym Księdzu Prymasowi, kard. 
Stefanowi Wyszyńskiemu za cenny 
wkład w  sprawę beatyfikacji wiel
kiego papieża i człowieka naszych 
czasów, S. B. Jana XXIII, duchowo 
tak bliskiego Polakom i franciszka
nom, Trybunałowi — za pracę i trud. 
W odpowiedzi Ksiądz Prymas po-



dziękow ał vice-Postulatorow i i T ry
bunałow i za włożoną pracę oraz w y
raził nadzieję, że praca ta będzie 
dobrze oceniona i przyczyni się do 
w yniesienia na ołtarze Sługi Bożego 
Papieża Ja n a  X X III.

A kta oryginalne procesu pomocni
czego warszaw skiego zostały przeka
zane na przechow anie do archiw um

K urii M etropolitalnej w  Warszawie, 
urzędow ą ich kopię, na prośbę vice- 
-postu la tora, Ksiądz P rym as zabrał 
do Rzymu 5 listopada 1972 r., by ją 
osobiście przekazać w  W ikariacie 
Miasta.

O. Salezy Bogdan B rzuszek O.F.M.

STULECIE WYDAWNICTWA APOSTOLSTW A MODLITWY

Znane i zasłużone jezuickie W y
daw nictw o A postolstw a M odlitwy 
obchodziło w  tym  roku setną roczni
cę swego pow stania. Uroczystości 
jubileuszow e z tej rac ji zorganizo
w ano w  dniu 10 czerwca 1972 r. 
w  kolegium  OO. Jezuitów  w  K rako
w ie przy ul. K opernika 26. Rozpo
częła je  msza św. koncelebrow ana, 
k tó rą  odpraw ił ks kardynał K arol 
W ojtyła z biskupam i E tterem  z Po
znania i W yciskiem z Opola oraz 
k ilkunastu  księżm i. Obecny był rów 
nież bp K urpas z Katowic, a także 
redaktorzy  „Z naku”, „Tygodnika Po
wszechnego”, „Przew odnika K atolic
kiego”, „Gościa Niedzielnego” i „Na
szej Przeszłości”.

N astępnie odbyła się okolicznoś
ciowa akadem ia. Złożyło się na nią 
głównie przem ów ienie dyrektora 
W ydaw nictwa, ks. Ludw ika Piechni
ka oraz re fe ra t ks. Bronisław a Na- 
tońskiego na tem at pow stania i roz
w oju W ydaw nictw a A postolstw a 
M odlitwy. Po w ysłuchaniu refera tu  
uczestnicy jubileuszu zwiedzili w y
staw ę obrazującą dzieje i dorobek 
jezuickiego insty tu tu  wydawniczego.

Tyle o tej uroczystości. W arto tu 
jeszcze wspomnieć, że OO. Jezuici 
stulecie swego W ydaw nictwa upa
m iętnili specjalnym  m edalem  oraz

księgą jubileuszow ą pt. W ydaw nic
tw o Apostolstw a M odlitw y 1872— 
1972 (Kraków 1972). Je s t to  praca 
zbiorowa pod redakcją Zofii Wilkosz 
i Ludw ika G rzebienia T. J . Księga 
liczy 558 stron oraz 30 starannie 
w ykonanych w kładek ilustracyjnych.

Na zasadniczą część tego dzieła 
sk ładają się następujące działy: hi
storia, pracownicy i autorzy  oraz 
bibliografia. P ierw szy z w ym ienio
nych działów w ypełnia obszerny 
arty k u ł ks. Bronisław a Natońskiego 
„Pow stanie i rozwój W ydaw nictwa 
Apostolstwa M odlitwy”. A utor, om a
w iając historię W ydaw nictwa, przy
pom niał m. in. osobę ks. S tanisław a 
Stojałowskiego, którem u zawdzięcza 
początek. Ten znany później z w ielu 
perypetii zasłużony działacz ludowy, 
jak  wiadom o, był początkowo je 
zuitą. O. Natoński przedstaw ił za
równo jego działalność w  zakonie, 
ja  kteż konflik t z przełożonymi, 
w  następstw ie którego Stojałow ski 
opuścił Tow arzystwo Jezusow e i p rze
szedł do pracy w  diecezji. Szczegóły 
te  oparte  na źródłach archiw alnych 
zakonu stanow ią niew ątpliw ie cenny 
przyczynek do biografi S tojałow 
skiego.

Kolejny dział, zatytułow any „O pra
cow ania”, zaw iera 13 m niejszych

artykułów  różnych autorów . Sześciu 
z nich om awia dorobek naukow y 
w  niektórych dziedzinach wiedzy 
„Przeglądu Powszechnego”, najlep 
szego z czasopism W ydaw nictw a 
Jezuickiego. Inne artyku ły  tego 
działu dotyczą w kładu W ydaw nictw a 
w  tak ie  dziedziny jak  biblistyka, 
życie w ew nętrzne, misje.

Doskonałą ilustracją  stuletniego 
dorobku w ydaw nictw a OO. Jezuitów  
w K rakow ie stanow i dział b ibliogra

ficzny om aw ianej księgi. Sporządzo
ny w ykaz i opis książek, broszur, 
czasopism i w ydaw nictw  ikonogra
ficznych obejm uje w  sum ie 3848 po
zycji, w  tym  422 ty tu łów  rozm aitego 
rodzaju czasopism. To żm udne, ale 
i niezwykle pożyteczne zestaw ienie 
opracowała Zofia W ilkosz i Ludw ik 
Grzebień.

Ks. S tanisław  Janaczek

JUBILEUSZ 250-LECIA OBRAZU M ATKI BOSKIEJ W PSZOW IE 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Uroczystości z okazji tej w y jątko
wej rocznicy odbywały się w  sierp
niu i w rześniu 1972 roku w  parafii 
N arodzenia M atki Boskiej w  Pszo
wie, w  jednej z najstarszych m ie j
scowości diecezji katow ickiej. Pszów, 
obecnie m iasto na szlaku Pszczy
na — W odzisław — Racibórz, po
w sta ł w  roku 1265 i należał do 
księstw a raciborskiego; pow stanie 
parafii sięga również drugiej połowy 
X III w ieku (płaciła ona dziesięciny 
kolegiacie Sw. Krzyża w  Opolu). 
Obecny kościół w  Pszowie p.w. N a
rodzenia M atki Boskiej został zbu
dow any w  latach 1746—1747 w  stylu 
późnobarokowym . Obraz M atki Bo
skiej łaskam i słynący, w  jego głów
nym ołtarzu umieszczony, je s t kopią 
obrazu M. B. Jasnogórskiej p rzynie
sioną z Częstochowy w  roku 1722 
przez w iernych z Pszowa, gdzie póź
niej przy konserw acji został przem a
low any (przez m alarza z W odzisła
w ia Śląskiego), przybierając obecny 
wygląd.

W arto podkreślić, że w  okresie 
pow stań śląskich i plebiscytu w  la 

tach 1919—1922, w  Pszow ie odznaczał 
się ks. Paw eł Pośpiech .pochodzący 
z ziemi pszowskiej, k tóry  w ytrw ałą 
swoją działalnością, jako  poseł pol
ski do parlam entu  pruskiego z okrę
gu pszczyńsko-rybnickiego oraz jako 
opiekun kół śpiewaczych przyczyniał 
się do rozbudzania ducha polskiego, 
tak  że Pszów i jego okolice przy
padły  Polsce.

W prowadzeniem  do jubileuszowych 
uroczystości była pielgrzym ka kap ła
nów i k leryków  diecezjalnych do 
Pszowa na dzień skupienia (31 sierp
nia), dla w ybłagania sobie opieki 
M atki Boskiej w  nowym  roku dusz
pasterskim  i nauczania.

W niedzielę 10 w rześnia 1972 r. 
zjaw iła się w ielka liczba diecezjan 
katowickich, zwłaszcza z okolic Ryb
n ika i W odzisławia Śląskiego oraz 
z sąsiedniego pow iatu  raciborskiego 
(należącego do diecezji opolskiej). 
Przewodniczył uroczystościom bp  ord. 
H erbert Bednorz w  obecności arcy- 
bpa B Kom inka, ordynariusza w ro
cławskiego oraz bpa ordynariusza 
opolskiego ks. F ranciszka Jopa.
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O godzinie 10, po przywitaniu 
wszystkich obecnych, bp Bednorz 
odprawił przy ołtarzu przyozdobio
nym obrazem Matki Boskiej Pszow- 
skiej, a przygotowanym na obszer
nym placu kościelnym, mszę św. 
koncelebrowaną. W czasie mszy św. 
ks .arcybp Kominek wygłosił kaza
nie, w którym zaznaczył, że pocho
dząc z pobliskiego Radlina często 
w latach dziecięcych i młodzieńczych 
udawał się w pielgrzymce do Pszo
wa; dzisiejsza zaś kontynuacja tra 
dycyjnych obchodów przy obrazie

Pszowskim świadczy o silnej wierze 
ludu naszego i umiłowaniu Matki 
Boskiej, bo przecież imponujący 
rozwój techniczny, przeobrażający 
ostatnio również ziemię rybnicką 
i wodzisławską na rejon kopalniany 
nie sprzeciwia się pielęgnowaniu 
wartości religijno-moralnych. Nie
szpory M aryjne odprawiane w go
dzinach popołudniowych zakończyły 
pamiętne obchody jubileuszowe.

Ks. Józef Bańka

100-LECIE ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

5 września 1972 r. w Żabikowie 
pod Poznaniem odbyły się uroczy
stości związane z 100 rocznicą śmier
ci Edmunda Bojanowskiego, założy
ciela Zgromadzenia SS. Służebniczek 
Najśw. Maryi Panny. W uroczystoś
ciach, które miały na celu uczczenie 
spoczywających w Żabikowie szcząt
ków sługi Bożego oraz modlitwę
0 jego beatyfikację, wziął udział 
cały Episkopat Polski z ks. kard. 
Stefanem Wyszyńskim i ks. kard. 
Karolem Wojtyłą na czele oraz re
prezentantki czterech gałęzi SS. Słu
żebniczek Maryi: SS. Pleszewskie 
z matką generalną Loyolą Sommer- 
feld, SS. Śląskie z m. gen. Gloriosą 
Gruszką, SS. Dębickie z m. gen. 
Epifanią Wróbel i SS. Starowiejskie 
z m. w ikarią generalną Agnieszką 
Kałuską. Przybyły również członki
nie innych zgromadzeń, duchowień
stwo i około 10 tysięcy wiernych.

Obchody jubileuszowe poprzedziło 
odadnie hołdu — przez ks. Prymasa
1 biskupów — ofiarom ostatniej woj
ny na terenie obozu karnego w Ża

bikowie. O godz. 18 powitano Epi
skopat na placu obok kaplicy SS. 
Służebniczek i w uroczystej procesji 
wprowadzono na udekorowaną try
bunę.

Na wstępie przemówił ks. arcybp 
Antoni Barania. Powitał on wszyst
kich zebranych oraz przypomniał
0 obowiązku modlitwy za poległych
1 pomordowanych w czasie ostatniej 
wojny. Następnie przedstawił postać 
E. Bojanowskiego jako człowieka 
„pokój czyniącego”, podkreślając je
go cnoty i heroiczne czyny.

Słowo Boże w czasie mszy św., ce
lebrowanej przez ks. kard. Karola 
Wojtyłę, wygłosił ks. kard. Prymas. 
Nawiązując do Ewangelii św.
o Zwiastowaniu Najśw. Maryi Pan
nie zwrócił uwagę na wolę Maryi 
w dziele Odkupienia, na Jej cnoty: 
posłuszeństwo i służebną postawę, 
które stały się wzorem dla E. Bo
janowskiego. Był on człowiekiem 
niezmordowanym w posłudze bliź
nim; przepełniony ewangeliczną mi
łością, chociaż schorowany i słabo

wity, potrafił skutecznie działać 
w trudnym okresie wyniszczania na
rodu polskiego i Kościoła przez za
borcę. Ks. Prymas wspomniał rów
nież o początkach Zgromadzenia SS. 
Służebniczek Maryi oraz zaakcento
wał główne punkty testamentu du
chowego przekazanego im przez Za
łożyciela.

Po mszy św., ok .godz. 20.30, Epi
skopat i w ierni udali się do kaplicy. 
Na sarkofagu sługi Bożego słożono 
wiązanki kwiatów i odmówiono mo
dlitwę o rychłą beatyfikację Edmun
da Bojanowskiego.

Do nadania obchodom jubileuszo
wym w Żabikowie niezwykle uro
czystego charakteru przyczyniła się 
m. in. dekoracja na placu i w ka
plicy, ilustrująca cechy duchowości 
E. Bojanowskiego. Została ona wy
konana przez SS. Służebniczki Ple
szewskie przy ofiarnej pomocy pa
rafian żabikowskich i miejscowego 
ks. proboszcza Bernarda Czajki oraz 
fachowców: br. Piotra Szafranka T. 
Ch. z Puszczykowa i art. plastyka 
Adama Chyrka z Kędzierzyna, auto
ra projektu, według którego została 
przebudowana krypta w  kaplicy.

Podczas mszy św. i nabożeństwa 
w  kaplicy wystąpił 82-osobowy chór 
sióstr, powstały z połączenia chórów 
czterech gałęzi SS. Służebniczek 
Maryi, pod dyrekcją s. Jolenty Wal
czak z Pleszewa. Chórzystki wyko
nywały zmienne części mszy św., 
śpiewały pieśni M aryjne oraz ku 
czci założyciela zgromadzenia.

Żabikowskie uroczystości, stano
wiące zamknięcie Roku Jubileuszo
wego poświęconego obchodom 100 
rocznicy śmierci E. Bojanowskiego, 
niewątpliwie wpłynęły na ożywienie 
zainteresowania szerszych kręgów 
społeczeństwa osobą nowego kandy

data na ołtarze. Licznie przybyli 
wierni mieli możność obejrzenia 
krypty i sarkofagu oraz znajdującej 
się na chórze kaplicy, metalowej 
trumny, w której E. Bojanowski był 
pochowany pierwotnie. Mogli rów
nież otrzymać od sióstr ulotki z ży
ciorysem sługi Bożego i modlitwą
0 łaski za jego pośrednictwem. Przy 
okazji pobytu w Żabikowie goście 
mogli zwiedzić pobliskie miejsco
wości związane z życiem i działal
nością Bojanowskiego: Gostyń i G ra- 
bonóg, a także obejrzeć zorganizo
waną w kościele Najśw. Maryi 
Panny na Ostrowie Tumskim w Po
znaniu wystawę poświęconą E. Bo- 
janowskiemu. Dostarcza ona wiado
mości o życiu sługi Bożego, jego 
działalności literackiej i wydawni
czej, pracy wśród ludu. Przedstawia 
też pokrótce historię Zgromadzenia 
SS. Służebniczek Maryi, dziedziny 
prowadzonej przez nie dizałalności 
na terenie Polski i za granicą oraz 
informacje o stanie procesu beaty
fikacyjnego założyciela zromadzenia.

Do zapoznania społeczeństwa z po
stacią Edmunda Bojanowskiego przy
czyniły się również inne obchody
1 uroczystości organizowane w  Roku 
Jubileuszowym, mianowicie: otwar
cie Roku Jubileuszowego 7 sierpnia
1971 r. (w rocznicę śmierci E .Boja
nowskiego) w Żabikowie, odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej 4 IX 1971 r. 
w kościele parafialnym w  Górce Du
chowej — miejscowości, w  której 
sługa Boży zmarł, Dni modlitw
o beatyfikację (21—28 m aja 1972 r.) 
na Świętej Górze oraz Dni modlitw 
organizowane jesienią 1972 r. we 
wszystkich parafiach Polski.

Barbara Szyszka



JUBILEUSZ ZGROMADZENIA SW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

We wrześniu 1972 r. minęło 50 lat 
od kościelnego zatwierdzenia konsty
tucji i samego męskiego Zgromadze
nia św. Michała Archanioła. Central
ne uroczystości jubileuszowe odbyły 
się 10 września w macierzystym do- 
m uzgromadzenia w  Miejscu Pia
stowym.

Licznie przybyłych wiernych z naj
bliższych parafii i gości z dalszych 
stron Polski powitał gospodarz die
cezji ks. bp Ignacy Tokarczuk. Prze
łożony zgromadzenia ks. Władysław 
Moroz podziękował za przybycie 
księżom kardynałom, biskupom prze
myskim, przedstawicielom KUL 
i ATK, duchowieństwu diecezjalne
mu i zakonnemu, siostrom zakon
nym, byłym wychowankom zakła
dów michalickich. Uroczystą sumę 
pontyfikalną celebrował w raz z bp. 
Janem  Błaszkiewiczem i przełożo
nymi zakonów męskich ks. kardynał 
metropolita Karol Wojtyła. Kazanie 
okolicznościowe na tem at roli zako
nów w Kościele i w  Polsce wygłosił 
ks .kard. Stefan Wyszyński, prymas 
Polski. Cytując jedną z wypowiedzi 
założyciela michalitów: „Chciałbym 
wychować miliony dizeci opuszczo
nych” — podkreślił heroizm życia 
sługi Bożego ks. Bronisława Markie
wicza (1842—1912), czekającego z 
ufnością na zatwierdzenie swoich 
dzieł zakonnych.

Ks. Markiewicz utworzył nową 
męską i żeńską rodzinę zakonną, 
poświęconą sprawie wychowania 
dzieci ubogich i opuszczonych pod 
naciskiem inspiracji Bożej, potrzeb 
społecznych i rozwoju wypadków. 
Urodzony i wychowany w rzutkiej, 
małomieszczańskiej rodzinie szero
kim umysłem chłonął praktyczną

i książkową wiedzę o wzajemnych 
relacjach przyczyn i skutków zja
wisk społecznych. Tak np. krwawa 
lekcja powstania chłopskiego (1846), 
które objęło m. in. rodzinny Pruch
nik i pozbawiło rodzinę Bronisława 
środków utrzymania — sługa Boży 
związał przyczynowo z objawami 
wyzysku chłopów przez politykę 
propinacyjno-alkoholową, z objawa
mi analfabetyzmu religijnego wi
docznego również po dworach. Dla
tego sam, jako gorliwy katecheta, 
w  różnych formach (bractwa, świe
tlice, kaucje) wychowywał do trzeź
wości i zgromadzeniom swoim wy
tyczył ten kierunek pracy. W 1863 r. 
kiedy jako m aturzysta wybierał się 
do powstania — opatrznościowe 
spotkanie z niezidentyfikowanym 
bliżej młodzieńcem pozwoliło mu 
dokonać trafnej analizy przyczyn 
niewoli Polski i wybrać lepsze od 
karabinu rozwiązanie sprawy wy
zwolenia narodu. Rozumiał już w te
dy, że rozbiory były wynikiem nie
dopełnienia ślubów narodowych, 
niedopełnienia zaleceń (uchwał) Sej
mu Czteroletniego, były pochodną 
zaniedbania ludu, zwłaszcza mło
dzieży bezdomnej i opuszczonej. 
Dlatego jeszcze przed wyjazdem do 
Włoch, jako kleryk seminarium 
i jako wikariusz czy proboszcz nie
strudzenie katechizował młodzież 
nieobjętą planem nauczania i wy
chowywał dorywczo jako kapelan 
Zakładu Ks. Ziemiańskiego w Prze
myślu lub Zakładu Panien Bene
dyktynek na Zasaniu. Kiedy poznał 
i przyswoił sobie system wychowa
nia św Jana Bosko — w Instytucie 
Salezjanów we Włoszech (1885— 
—1892), w małej parafii Miejsce

pod Krosnem utworzył coraz lepiej 
rozwijany Zakład im. Ks. Bosko. 
W 1897 r. po otrzymaniu polecenia 
wizytatora — zwinięcia zakładu, zde
cydował się prowadzić dalej dzieło 
wychowania pod patronatem św. 
Michała Archanioła. Temu dziełu 
oddawało się świeckie, pobożne To
warzystwo Powściągliwość i Praca — 
z którego wyłonili się stopniowo ka
płani i bracia zakonni, a z dziew
cząt — siostry zakonne.

Zgromadzenie męskie otrzymało 
zatwierdzenie kościelne z rąk  ks. bp. 
Adama Stefana Sapiehy 29 września
1921 r., zgromadzenie żeńskie — 
z rąk  bp. Anatola Nowaka w sierp
niu 1928 roku. Dnia 12 października
1922 roku ks. bp Józef Sebastian 
Pelczar zatwierdził w  diecezji prze
myskiej konstytucje męskiego zgro
madzenia. Należy dodać, że wspom
niane konstytucje badał ks. Franci
szek Bączkowicz, a przystosował do 
wymogów Kodeksu Praw a Kano
nicznego o. Jan  Roth T. J.

„Z jednego dziecka Opatrzność 
wywiedzie setki dzielnych robotni
ków, pobożnych nauczycieli, kapła
nów pełnych ducha apostolskiego, 
obrońców ojczyzny” — twierdził 
Fundator michalitów w podstawo
wym dziele: Przewodnik dla w y 
chowawców m łodzieży opuszczonej 
(t. 1, s. 174). Z pierwszych wycho
wanków i pomocników sługi Boże
go kierownicze stanowiska spełniali: 
ks. Walenty Michułka, Antoni Sob
czak, Władysław Janowicz — a poza 
zgromadzeniem (w Zduńskiej Woli) 
Aleksander Chwiłowicz. W grupie 
braci-laików wyróżnili się dyrekto
rzy czy kierownicy: Władysław Bia- 
łoczyński, Jan  Latusek (później ka
płan), Roch Pownuk, Teodor Błasz- 
czyszyn, Jan  Piotrzkowski, Stefan

Kot, Adam Myszkowski, Stefan Sie
rotka. W grupie profesorów odzna
czyli się jako dyrektorzy gimnazjów 
lub wykładowcy: ks. Maksymilian 
Gannas (rektor w Orchard Lake), 
Stefan Prószyński (UMK), Bolesław 
Czuruk (dep. min. obrony), Broni
sław Jezierski (pracownik ambasady 
w USA), Antoni Tomechna (gim
nazjum polskie w Lublińcu), Włady
sław Pochmara (w Bytomiu), Adam 
Maciurzyński (dyrektor w Biłgoraju), 
Henryk Borkowski i inni. Z 30 ka
płanów z Miejsca Piastowego, świę
conych z konieczności poza granica
mi kraju  (w USA, Kanadzie, Rzy
mie, Jugosławii)pracowali dla pol
skości na emigracji: ks. Bartłomiej 
Sławiński, Franciszek Kołodziej, Mi
chał Dzialuk, Józef Lipka, Stanisław 
Chodkiewicz, Józef Czarnogórski, 
W alenty Pomykałło, Paweł Niedziela, 
Karol Szyguła, Józef Stańczyk, Roch 
Margos, Franciszek Duda, Stanisław 
Feresz, Wiktor Karch, Józef Woźny, 
Tomasz Gwóźdź, Jan  Urban. W obro
nie wiary i polskości złożyli życie 
księża: Wincenty Kuras, Wojciech 
Nierychlewski, Włodysław Błądziń- 
ski, Andrzej Płoszaj .Wiktor Grze- 
nia oraz bracia: Bazyli Dżugan, Jó
zef Cisek, Franciszek Janusz i kle
rycy: Jan  Furman, Kazimierz Wi- 
lusz, Edward Kosztyła.

Rozwój domów zgromadzenia do
konywał się stopniowo: obawiano 
się (ze strony niektórych biskupów), 
że nowości w systemie Markiewi
cza są zbyt radykalne, usamodziel
nienie nowej rodziny zakonnej zbęd
ne, jednakże w arunki społeczne 
stwarzały zapotrzebowanie na zakła
dy Towarzystwa Powściągliwość 
i Praca, a system wychowawczy da
w ał dobre rezultaty. Stopniowo obok 
męskiego i żeńskiego zakładu wy



chowawczego w Miejscu Piastowym 
z licznymi warsztatami, trójpoziomo- 
wą szkołą, orkiestrami, teatrem, 
boiskami powstawały kolejno inne 
podobne ośrodki wychowania: 
w Grabowcu (Śląsk), Powlikowicach, 
Szynwałdzie, Skomorochach Starych, 
Krakowie, Lwowie, Dziatkowiczach 
(pod Lidą), Berteszowie, Strudze, 
Młochowie, Zarzyczewie, Nasiegnie- 
wie i in.

Zgromadzenie podejmowało rów
nież pracę wychowawczą w  zakła
dach już istniejących fundowanych 
poza zgromadzeniem, jak np. w Wil
nie (Zakład Ks. Dyakowskiego), 
Warszawie (Zakład Księcia Michała 
Rodziwiłła), Lwowie (Zakład Toro- 
siewiczów). Swoją historię m ają sio
stry michalitki, które posiadały wię
cej zakładów niż księża.

Słusznie więc Założyciel michali- 
tów (27 IV 1903) do wychowanka 
Stefana Prószyńskiego: „Dziękujemy 
Panu Bogu, że nas połączył i za 
śluby. W pedagogii zajęliśmy po
ważne stanowisko. Gdybyśmy nawet 
zniknęli, zostałaby po nas pamięć 
pouczająca przyszłe pokolenia”. Cho

dzi tu o system właściwy zgroma
dzeniu: łączenia pracy umysłowej, 
duchowej i fizycznej z ogranicze
niem potrzeb własnych i konsumpcji 
na rzecz ratowania najuboższych. 
Wykładnikiem tego systemu był 
miesięcznik „Powściągliwość i P ra
ca”. Po latach michalici posiadali 
dwie drukarnie i dwa wydawnictwa 
(Michalineum i Powściągliwość
i Praca).

Uwydatnienie dorobku 50-lecia 
michalitów, zilustrowane częściowo 
na 11 planszach Wystawy Jubileu
szowej — służy dobrze sprawie bea
tyfikacji ks. Markiewicza. Diecezjal
ny proces przeprowadził w latach 
1957—1963 ks. bp Franciszek Barda. 
Przesłane do Rzymu akta zostały 
przetłumaczone na język włoski. 
W 1969 roku Kongregacja do spraw 
beatyfikacji i kanonizacji zamknęła 
z pozytywnym wynikiem proces
o pismach sługi Bożego. Obecnie 
oczekuje się dyskusji tej kongregacji 
nad wydrukowanym streszczeniem 
procesu — Summarium super dubio 
an ejus Causa introducenda sit?

Ks. M ieczysław Głowacki

DR MARIAN GOTKIEWICZ (1901—1972)

Dnia 11 września 1972 r. zmarł 
w Krakowie w wieku 71 lat dr Ma
rian Gotkiewicz, wybitny pedagog, 
krajoznawca, działacz społeczny na 
Spiszu i Orawie i historyk tychże 
południowych kresów *) Urodził się

1 Przy opracowaniu niniejszego 
szkicu biograficznego służyła mi in
formacjami rodzina Zmarłego, głów
nie p. Julia Gotkiewicz (wdowa po 
Zmarłym) i dr Mieczysław Filimow- 
ski. Nadto wykorzystałem materiał 
zawarty w prelekcji pt. „Pamięci dra 
Mariana Gotkiewicza, wybitnego 
krajoznawcy i pedagoga”, wygłoszo-

7 lipca 1901 r. w Krakowie, jako syn 
Mieczysłaawa, nauczyciela szkoły 
podstawowej i Władysławy z Łagoń- 
skich. W rodzinnym mieście uczęsz
czał do szkoły podstawowej i tu 
również w 1920 r. ukończył studia

nej przez mgra Tadeusza Gawła 
w Z. N. P. w Krakowie dn. 3 listo
pada 1972 r., oraz wspomnienia 
uczestników prelekcji o zmarłym 
pedagogu, a także mowę wygłoszoną 
na pogrzebie przez o. Włodzimierza 
Kucharka O. P. Wszystkim na tym 
miejscu składam serdeczne podzię
kowania.

średnie. Następnie w latach od 1920 
do 1923 był nauczycielem szkoły 
podstawowej w Podsarniu, a potem 
w Głodówce (pow. Nowy Targ). Od
1923 aż do 1945 roku pracował ko
lejno w kilku krakowskich szkołach 
podstawowych. W międzyczasie uzu
pełnił swoje wykształcenie zawodo
we oraz naukowe. Studiował geogra
fię na Wydziale Filozoficznym Uni
w ersytetu Jagiellońskiego, gdzie był 
m. in. uczniem prof. Ludomira Sa
wickiego, który wywarł decydujący 
wpływ na obranie kierunku badań 
przez Gotkiewicza. W 1931 r. na pod
stawie pracy pt. „Dyluwialne i pre- 
dyluwialne poziomy rzeczne na Ora
wie” otrzymał stopień doktorski.

W okresie okupacji hitlerowskiej 
uczył w szkole podst. nr 7 w  K ra
kowie. Równocześnie razem ze swą 
pierwszą żoną Ewą z Szałajskich 
brał udział w tajnym nauczaniu. 
W 1942 r. żona została aresztowana
i uwięziona w obozie w Oświęcimiu, 
gdzie w listopadzie tegoż roku zmar
ła. Po drugiej wojnie światowej 
podjął się pracy w  Liceum Peda
gogicznym nr 2 w Krakowie, a na
stępnie w Studium Nauczycielskim, 
gdzie wykładał do 1968 roku. W la
tach 1950—1960 był profesorem 
geografii na Studium dla Pracują
cych w Wyższej Szkole Pedagogicz
nej w Krakowie. Pracował poza tym 
na różnych kursach dla nauczycieli, 
a prócz tego w pierwszych latach po 
wojnie, gdy dotkliwie odczuwano 
brak pomocy szkolnych, opracowy
wał podręczniki i skrypty z zakresu 
geografii dla szkół podstawowych
i średnich. Na lekcjach podawał 
swym uczniom dobrze przemyślaną
i przygotowaną wiedzę. Potrafił 
wzbudzić wśród nich zamiłowanie 
do przedmiotu, który wykładał. Stąd

nic dziwnego, że był pedagogiem 
bardzo łubianym przez młodzież. 
Czynnikiem, który może najbardziej 
wiązał go z wychowankami, były 
odbywane pod jego przewodnictwem 
wycieczki turystyczno-krajoznawcze. 
Podczas nich zwracał uwagę na każ
de interesujące zjawisko, starając 
się wyjaśnić jego genezę i uwarun
kowania. W uznaniu zasług na polu 
kształcenia i wychowania młodzieży 
został odznaczony w 1963 r. Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski.

Zetknąwszy się jako nauczyciel na 
Podkarpaciu z problemami południo
wych kresów Polski poprzez liczne 
osobiste kontakty z ludźmi tam za
mieszkałymi, pracą odczytową i pi
sarską dążył do pogłębienia ich 
uświadomienia narodowego. Poważ
ną rolę integrującą tę część Polski 
z Macierzą odgrywały też liczne wy
cieczki z Krakowa organizowane 
przez niego na Spisz, Orawę, Ba
bią Górę, do Tatr i w Sudety. Za 
działalność na polu turystyki i kra
joznawstwa otrzymał szereg wyróż
nień i dyplomów. Jako znawca po
łudniowych regionów kraju  należał 
w 1938 r. do komisji poprawiającej 
granice Polski na Spiszu, Orawie
i Zaolziu. Był Gotkiewicz również 
gorącym rzecznikiem ochrony przy
rody, współpracując na tym odcin
ku z profesorami Władysławem 
Szaferem i Walerym Goetlem. Szcze
gólnie bliskim był mu Ojców. Od 
1956 r. był zastępcą przewodniczą
cego Rady Ojcowskiego Parku Na
rodowego. Poświęcił mu też kilka 
swych publikacji.

Marian Gotkiewicz jest autorem 
ok. 130 pozycji bibliograficznych: 
oryginalnych prac naukowych i po
pularno-naukowych, geograficzno-



-dydaktycznych i krajoznaw czych, 
podręczników  i recenzji oraz w ier
szy. Publikacje swe Gotkiewicz opie
ra ł — jak  pisze prof. Józef Ju lian  
Czyżewski w  liście polecającym  jego 
przewód habilitacy jny  — na „znajo
mości lite ra tu ry  przedm iotu nie ty l
ko polskiej i m ateriałów  archiw al
nych, bogactwo m ateria łu  obserw a
cyjnego zebranego przez au to ra  dro
gą ankiet i obserw acji terenow ych 
oraz kontaktów  osobistych”. Ta pod
staw a źródłowa decydowała, że jego 
prace w nosiły do nauki zawsze coś 
nowego, konstruktyw nego. W nie
których zagadnienaich, np. znajo
mości ruchów  m igracyjnych ludności 
polskiej Spiszą, O raw y i Czadec
kiego był au to ry te tem  niem alże je 
dynym. W yrazem  uznania dla jego 
zasług naukow ych było powołanie 
go w  1968 r. na członka Komisji 
Nauk Geograficznych P.A.N. w  K ra
kowie. W cześniej rozpoczął działal
ność w  ram ach  Polskiego Tow arzy
stw a Geograficznego.

Prace G otkiewicza publikow ane 
były na łam ach następujących cza
sopism: Chrońm y Przyrodę Ojczystą, 
Czasopismo Geograficzne, E tnogra
fia  Polska, G azeta Podhalańska, 
Geografia w  Szkole, Głos Narodu, 
Gronie, Ilustrow any  K u rier Codzien
ny, Język Polski, K ierunki, Lud, M a
łopolskie S tudia H istoryczne (od 
1967 r.: S tudia Historyczne), Młoda 
Polska, Mówią W ieki, Nadodrze, Na
sza Przeszłość, O dra, Orli Lot, Po
glądy, Poznaj Św iat, Problem y, 
Przegląd L ekarski, P rzegląd Z ielar
ski, Tygodnik Powszechny, W iado
mości M uzeum Ziemi, W ierchy, Za
ran ie  Śląskie, Ziemia, oraz innych. 
Ju ż  samo w yliczenie tytułów  czaso
pism  niejednokrotnie bardzo specja
listycznych pozwala stw ierdzić, jak

szeroki w achlarz zagadnień obejm u
je  dorobek pisarski Gotkiewicza. Nie 
je st celem niniejszego szkicu b iogra
ficznego omówienie całości tej spuś
cizny. Zapew ne redakcje pism , z któ_ 
rym i w spółpracow ał a także liczni 
uczniowie dołożą starań , aby jego 
zasługi w  te j dziedzinie nie poszły 
w  zapomnienie.

Na tym  m iejscu pragniem y pod
kreślić w kład Gotkiewicza do badań 
historyczno-kościelnych. N ajcenniej
sze prace, jak ie  zdołał z te j dziedzi
ny w ydrukow ać, ukazały się w  „Na
szej Przeszłości”, a to  dzięki życzli
wości ks. prof. A lfonsa Schletza, 
k tó rą  Zm arły  wysoko sobie cenił
i z wdzięcznością zawsze w spom inał. 
Były to  prace: Reform acja i ko n tr
reform acja na Spiszu  (t. 7 :1958, s. 
73—94, m apa, res. Nadb. ss. 21), 
T rzy  w iek i kolegium  podolinieckie- 
go (1642— 1942) (t. 15 :1962, s. 83—113, 
tabl. 2, m apa 1, res. Nadb. ss. 31), 
Polacy w  K apitule Sp iskie j (t. 36: 
1971, s. 135—148, Nadb. ss. 14). Z a r 
tykułów  ogłoszonych gdzie indziej 
odnotujm y: W alki religijne w  pieś
niach i podaniach Spiszą i Orawy 
(„Lud”, XLIV, 1959), Z daw nych  
m e try k  zam agurskich  („W ierchy”, 
X X VIII, 1959 s. 277—279), P rzyczynki 
do dziejów  Zamagurza Spiskiego  
w  dziesięcioleciu 1656— 1666 („Stu
dia H istoryczne” R. XIV, 1971, z. 4 
(55), s. 551—561).

N iem al w e w szystkich swoich p ra 
cach historycznych Gotkiewicz ob
ficie korzystał z archiw aliów  koś
cielnych, podkreślał ich pierwszo
rzędne znaczenie dla przeprow adza
nych badań. U łatw iały m u to  zna
komicie liczne kon tak ty  z księżm i 
pochodzącymi względnie p racujący
m i na obszarach, k tó re  były p rzed
m iotem  jego naukow ych studiów.

W ym ienię tu ta j choćby tylko M ar
cina Jabłońskiego, Antoniego i Jó 
zefa Sikorów, Józefa Św istka, czy 
o. W łodzim ierza K ucharka O. P. 
Szczególnie silne w ięzy przyjaźni łą 
czyły go z ks. Ferdynandem  M a- 
chayem. To Gotkiewicz m iał być 
insp ira torem  opublikowania przez 
ks. M achaya pam iętnika pod w y
m ow nym  tytułem : Moja droga do 
P olski (1 wyd. 1923, 2 — 1938). W e
spół z nim  był Gotkiewicz redak to 
rem  kalendarza „Przyjaciel Spiszą
i O raw y”. Bardzo często podnosił 
w  swych opracowaniach rolę Koś
cioła w  utrzym aniu  polskości, k u l
tu ry  narodow ej w śród Polaków  ży
jących n a  terenach szczególnie na
rażonych na w ynarodow ienie, 
w zględnie przebyw ających poza 
granicam i swego kraju .

O grom ną w iedzą i bogatym  do
świadczeniem  oraz zebranym i m ate
riałam i chętnie dzielił się z innymi. 
Cieszył się, gdy ktoś z młodszych 
podejm ow ał tem atykę przez niego 
um iłow aną. P rzy całej sw ojej e ru 
dycji pozostał człowiekiem skrom 
nym. Ja k  silną posiadał wolę i k ry 
ształowy charak ter, okazało się 
w  sposób szczególny po 1962 r., 
kiedy to przebył ciężką chorobę, 
k tó ra  spowodowała paraliż  lewej 
strony  ciała oraz inne dolegliwości. 
To wszystko go jednak  nie załamało. 
K ontynuow ał sw oją pracę naukow ą,
o czym świadczy liczby ok. 30 pozy
cji bibliograficznych opublikowanych 
w  ostatn im  dziesięcioleciu jego ży
cia oraz liczne prace pozostawione

w rękopisach, a także w spom nienia, 
k tó re  zaczął spisywać. W dużym 
stopniu zawdzięczał to  swojej żo
nie Julii, k tó ra  opiekowała się nim  
jak  anioł dobroci.

Pogrzeb odbył się dnia 16 w rze
śnia 1972 r. na cm entarzu  Rakow ic
kim. Mszę św. odpraw ił o raz popro
w adził kondukt o. W łodzim ierz K u
charek. On też w ygłosił nad grobem 
przemówienie, w  zakończeniu któ
rego powiedział: „Żegnam y człowie
ka, k tóry  przez całe życie w ierny  
był zasadom chrześcijańskiej nauki
i to w ychow anie katolickie razem  
z m ałżonką przekazał swoim  synom. 
Pam ięć o nim  przez długie dziesiątki 
la t będą utrzym yw ały  jego dzieła. 
Ufam y, że dobry Bóg p rzy jm ując tę  
m odlitw ę jego pracow itego życia 
z miłości spalającego się dla dobra 
narodu polskiego( przyjm ie go do 
swej chwały. A m y wszyscy, 
a zwłaszcza ci z Czadeckiego, Spiszą
i Orawy, dla k tórych  dobra ty le 
tru d u  włożył, nie tylko będziemy go 
w spom inać, ale z miłością i wdzięcz
nością będziemy o nim  pam iętać 
w  swoich m odlitw ach przed Bogiem 
przez długie lata. N iech dobry Bóg 
da m u wieczne szczęście”. W  po
grzebie udziałw zięła rodzina Z m ar
łego, Ucznoiwie, P rzyjaciele, 4 kle
ryków  z Zakonu F ranciszkanów  —  
Reform atów, oraz przybyła z Dol
nego Ś ląska g rupa repa trian tów  
z Bukowiny.

A dam  B łachut O. F. M.



KS. BP PIERRE ZEVACO, ORDYNARIUSZ DIECEZJI FORT DAUPHIN 
W REDAKCJI „NASZEJ PRZESZŁOŚCI”

W dniu 14 X  1972 r. w godzinach 
rannych był z wizytą w naszej re
dakcji gość z Madagaskaru, biskup 
Fort Dauphin Pierre Zevaco, który 
w  październiku br. przebywał w Pol
sce. Jego wizyta miała charakter 
prywatny, pragnął bowiem odwie
dzić kraj, z którego otrzymał ostat
nio dla swojej diecezji czterech pol
skich misjonarzy: księży Huberta 
Sinkę, Stefana Zająca, Marcina Wi
śniewskiego i Stanisława Wnuka. 
Dwaj zaś młodzi księża przygoto
wują się do misji madagaskarskiej 
w  Paryżu, ucząc się j. francuskiego. 
Ks. bp Pierre Zevaco jest postacią 
ciekawą. Z pochodzenia Grek, uro
dził się 30 VII 1925 r. na Korsyce, 
odbył studia średnie i wyższe w Al
gierze, uzyskując stopień doktora 
medycyny. W r. 1952 wstąpił we 
Francji do Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy i tam ukończył studia fi
lozoficzno-teologiczne oraz medycy
nę tropikalną. W r. 1959 otrzymał 
święcenia kapłańskie, a po kliku 
miesiącach wyjechał na Madagaskar. 
W krótkim czasie zdobył Zevaco 
sławę jako lekarz wśród trędowa
tych, odznaczając się dużą prostotą, 
duchem ofiary i poświęcenia. Dzia

łał wpierw na terenie diecezji Fara- 
fangana, którą zarządzał Francuz ks. 
bp Camile Chilouet C. M., a prze
łożonym jego był misjonarz polskie
go pochodzenia ks. Adam Świadek. 
W r. 1961 został kapelanem lepro
zorium Ambatoabo (Farafangana). 
Na tym stanowisku rozwinął sze
roką działalność duszpasterską, 
a głównie lekarską i dobroczynną. 
Po rezygnacji bpa Alfonsa Marii 
Fresnel z ordynariusza diecezji Fort 
Dauphin w  r. 1968 (który pełnił po
tem funkcje kapelana trędowatych), 
pap. Paweł VI zamianował ordyna
riuszem tej diecezji 43-letniego dok
tora med. ks. Zevaco po dziewięciu 
zaledwie latach kapłaństwa. Kon
sekrację biskupią przyjął w stycz
niu 1969 r. w katedrze Fort Dauphin.

W przyjacielskiej rozmowie ks. 
bp Zevaco wyraził swój podziw dla 
katolicyzmu polskiego. Interesował 
się wydawnictwem, zaznaczając, że 
nawet Francja katolicka nie posiada 
takiego pisma, jak „Nasza Prze
szłość”. Ks. Redaktor podejmował 
gościa z Madagaskaru śniadaniem.

Alfons Schletz

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ 
KS. BISKUPOWI WINCENTEMU URBANOWI

W nowej siedzibie redakcji w K ra
kowie przy ul. Strzelnica 6 odbyła 
się w dniu 19 października 1972 r. 
proczystość wręczenia ks. biskupowi 
Wincentemu Urbanowi z Wrocławia,

zasłużonemu historykowi Księgi Pa
miątkowej (tom 37 „Naszej Przesz
łości”) z okazji 25-lecia jego dzia
łalności na Śląsku. W uroczystości 
uczestniczyli: metropolita krakowski

ks. kardynał K. Wojtyła, ks. Andrzej 
Bardecki z redakcji „Tygodnika 
Powszechnego”, wizytator misjona
rzy ks. Franciszek Myszka, ks. Wła
dysław Smereka, z Wrocławia księ
ża prałaci: Wacław Szetelnicki i S ta
nisław Turkowski oraz ks. Stefan 
Wójcik, z Katowic ks. Józef Bańka. 
Przyjechała również delegacja sióstr 
elżbietanek z Wrocławia: w ikaria 
gen. m. Immaculata Kaczmarek, 
s. Krzysztofa Płoskarczyk i s. Mie
czysława Krawczyńska. Prócz re 
daktora byli obecni ks. Franciszek 
Bracha i kier. administracji Anna 
Tuleja. Gości powitał dyrektor In
stytutu i redaktor ks Alfons Schletz, 
który omówił działalność naukową 
Ks. Biskupa, jego prace dotyczące 
problematyki wschodniej i śląskiej 
oraz jego działalność organizacyjną
i profesorską. Ks. prałat Wacław 
Szetelnicki w ciepłych słowach scha_ 
rakteryzował Jubilata jako biskupa
i duszpasterza, mówił m. in. o jego 
stosunku do kapłanów. Ks. kardynał 
był następnym mówcą. Poświęcił 
sporą część swego przemówienia śp.

arcybiskupowi metropolicie Euge
niuszowi Baziakowi oraz wspomnie
niom z okresu, kiedy był sufraga- 
nem krakowskim i częściej stykał 
się z Jubilatem, ks. biskupem Ur
banem, którego ceni wielce za jego 
dzieła naukowe i benedyktyńską 
pracowitość. Po przemówieniu, kier. 
administracji Anna Tuleja wręczyła 
ks. kardynałowi i ks. biskupowi Ur
banowi wiązankę czerwonych goź
dzików. Następnie zabrał głos ks. 
biskup Urban. Przedstawił trudną 
drogę swego życia, kiedy obok licz
nych zajęć duszpasterskich zajmował 
się rzetelnie pracą naukową, którą — 
jak się sam wyraził — traktował 
zawsze poważnie. Wdzięczne słowa 
pod adresem ks. bpa Urbana skie
rowała w ostatnim przemówieniu m. 
Immaculata Kaczmarek, dziękując 
serdecznie Jubilatowi za 25 la t gor
liwej pracy duszpasterskiej u SS. 
Elżbietanek oraz za formację ducho
wą młodych sióstr. Wspólna kolacja 
zakończyła uroczystość.

Alfons Schletz

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 750-LECIA ZAKONU 
KAZNODZIEJSKIEGO W POLSCE

W krakowskiej bazylice OO. Do
minikanów odbyły się w dniach 
28—29 października 1972 r. główne 
uroczystości związane z jubileuszem 
750-lecia istnienia i działalności do
minikanów na ziemiach polskich. 
Dokładnie bowiem w dniu 1 listo
pada 1222 r. dotarło do Krakowa 
z zagranicy ośmiu braci zakonnych 
z św. Jackiem Odrowążem na czele, 
dając początek działalności apostol
skiej dominikanów w Polsce.

Przygotowaniem do tego święta

były uroczyste nabożeństwa różań
cowe, odprawiane przez cały paź
dziernik w bazylice Sw. Trójcy, 
w czasie których głoszone były ka
zania nt. historii i zadań Zakonu 
Kaznodziejskiego.

Centralne uroczystości rozpoczęły 
się w sobotę dnia 28 października
1972 r. mszą św. koncelebrowaną 
przez generała dominikanów o. Ani- 
ceta Fernandeza i ok. 40 przedsta
wicieli zakonu z zagranicy, w czasie 
której pięciu kleryków dominikań-



skich złożyło śluby wieczyste. Tego 
samego dnia odbyła się w bazylice 
publiczna sesja naukowa; referaty 
wygłosili: red mgr Halina Bortnow- 
ska („Dominikanie w Kościele”)
i prof. dr Jerzy Kłoczowski z KUL-u 
(„Etapy rozwojowe historii domini
kanów w Polsce”). W przerwie Ma
rek Kudliński z Krakowa wykonał 
na organach szereg utworów dawnej 
muzyki polskiej. Na zakończenie 
przemówił o. Fernandez wskazując 
na rolę świeckich w odrodzeniu ży
cia religijnego w Kościele i na pow
szechne powołanie do świętości.

Na uroczystości niedzielne (29 paź
dziernika) przybyli: o. gen. A. Fer
nandez z asystentem i sekretarzem 
kurii generalnej zakonu, prowincja
łowie z Hiszpanii, Francji, Niemiec 
zach., Austrii i Jugosławii, delegaci 
poszczególnych prowincji domini
kańskich, ks. prymas kard. Stefan 
Wyszyński, ks. kard. Karol Wojtyła, 
metropolita krakowski, ks. arcybp 
Bolesław Kominek, metropolita wro
cławski i kilku innych biskupów 
polskich, przedstawiciele zgromadzeń 
zakonnych, wyższych uczelni kato
lickich i seminariów duchownych, 
członkowie krakowskiej kapituły 
metropolitalnej oraz liczna rzesza 
wiernych.

Po uroczystym powitaniu dostoj
nych gości przemówił prowincjał 
polskich dominikanów o. Rajmund 
Koperski, który zaznaczył, że uro
czystości m ają być dziękczynnym 
wotum złożonym Bogu za otrzyma
ne łaski, za dzieło jakiego dokonali 
przez wieki polscy bracia zakonu 
dominikańskiego. W czasie mszy św. 
koncelebrowanej przez ok. 60 domi
nikanów z całego świata, której 
przewodniczył ks. kard. Karol Woj
tyła, odczytano list napisany w imie

niu Ojca św. Pawła VI przez kard. 
J. Villota, skierowany do prowincji 
Zakonu Kaznodziejskiego w  Polsce. 
Słowa listu podkreślają zasługi pol
skiej wspólnoty zakonnej, jej świe
tlane początki i wyrażają zachętę do 
zdobywania świętości, który to obo
wiązek ciąży szczególnie na zakon
nikach — świętość bowiem jest 
czynnikiem wpływającym na uobec
nianie Chrystusa i sakralizację 
świata. List zawiera też serdeczne 
gratulacje i życzenia dalszego roz
woju oraz słowa błogosławieństwa 
dominikanom prowincji polskiej, jak 
również uczestnikom jubileuszowych 
uroczystości.

Słowo Boże w czasie mszy św. w y
głosił ks. prymas S. Wyszyński. Na
wiązując do wspaniałej przeszłości 
zakonu, który umiejętnie potrafił 
łączyć wiedzę teologiczną z modli
twą różańcową i kontemplacją Chry
stusa, Kościoła i jego Matki zaape
lował do wspólnoty dominikańskiej, 
aby czynnie uczestniczyła w apos
tolskim dziele odnowy posoborowej.

W godzinach popołudniowych od
było się nabożeństwo różańcowe, 
w czasie którego kazanie wygłosił
o. gen. A. Fernandez. Podkreślając 
wielowiekową wierność Kościołowi, 
głęboką w iarę ludu polskiego i jego 
oddanie Matce Najświętszej, mówił
0 konieczności harmonijnego zespo
lenia troski o wartości doczesne
1 wieczne, oraz zachowania prymatu 
dla tych ostatnich w życiu chrze
ścijanina. Nabożeństwo zakończyła 
procesja eucharystyczna po kruż
gankach klasztoru i bazylice OO. 
Dominikanów.

Obchody jubileuszowe odbyły się 
następnie kolejno w różnych miej
scowościach — siedzibach klaszto
rów czy ośrodków pracy dominika-

nów i trwać będą nadal aż do za
kończenia Roku Jubileuszowego, co 
nastąpi 25 listopada 1973 r. we Wro
cławiu, gdzie spoczywają zwłoki bł- 
Czesława, współzałożyciela prowin
cji polskiej zakonu.

W związku z jubileuszem w przy
gotowaniu znajduje się wydawnic
two poświęcone dziejom polskiej 
wspólnoty dominikańskiej i obrazu
jące jej wkład do kultury umysło
wej, artystycznej i duchowej Polski. 
Również jeden z najbliższych to

mów „Naszej Przeszłości” będzie to
mem monograficznym, omawiają
cym wybrane zagadnienia z historii 
zakonu. Zaznaczyć wreszcie wypada, 
że w ostatnio wydanej przez Księ
garnię Sw. Wojciecha Hagiografii 
polskiej (Poznań 1971—1972) znaj
duje się szereg artykułów (z wyczer
pującą bibliografią), opisujących ży
cie świątobliwych dominikanów 
polskich.

Z. Hrapkowicz

JUBILEUSZ PROF. ADAMA BOCHNAKA

Dnia 20 listopada 1972 r. w auli 
Collegium Novum Uniwersytetu Ja 
giellońskiego odbyła się uroczystość 
odnowienia dyplomu doktorskiego 
prof. dra Adama Bochnaka, uzyska
nego przed 50 laty.

W słowie wstępnym rektor UJ 
prof. dr Mieczysław Karaś podkre
ślił ogrom zasług dostojnego Jubilata 
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
jak też dla kultury polskiej. Następ
nie prof. dr Jerzy Szabłowski, dy
rektor Państwowych Zbiorów Sztuki 
na Wawelu w swym przemówieniu 
nakreślił sylwetkę prof. Bochnaka 
na tle całokształtu jego prac na po
lu naukowym, pedagogicznym, spo
łecznym, podkreślając szlachetność 
charakteru Jubilata. Z kolei na
stąpiło odnowienie dyplomu doktor
skiego, którego pełny tekst odczytał 
prof. J. Szabłowski.

Prof. Bochnak dziękując władzom 
uczelni i zebranym za miłą uroczys
tość jubileuszową, przypomniał 
swoje lata studiów pod kierunkiem 
prof. Pagaczewskiego, i wyjaśnił jak 
z zainteresowań Falconim powstała 
nie tylko osobna praca (Giovanni

Battista Falconi, Kraków 1925), ale 
doszła do skutku wielka wyprawa 
do Klimontowa Sandomierskiego,
o której w barwnych słowach szcze
gółowo opowiedział. Rezultatem tej 
wyprawy była praca (Kolegiata św. 
Józefa w  Klim ontowie, „Przegląd 
Powszechny” XLII,1925), która stała 
się podstawą doktoratu w roku 1922.

Prof. dr Adam Bochnak urodził 
się w Krakowie w r. 1899. Całe je
go życie było związane i poświęcone 
temu miastu. Tutaj przeszedł wszyst
kie szczeble kariery uniwersyteckiej. 
Pod kierunkiem prof. Bochnaka 
uzyskano na Uniwersytecie Jagiel
lońskim setki magistrów. Wykształ
cił on całe pokolenia młodych histo
ryków sztuki, spośród których 57 
doktoryzował, a około 20 habilito
wał. Pracujący dziś w służbie mu
zealnej i konserwatorskiej nie tylko 
w Krakowie i województwie, to je 
go uczniowie. Prowadził działalność 
dydaktyczną, sam był doskonałym 
organizatorem, czego dowody dał nie 
tylko w swej specjalności, będąc 
w latach 1945—1957 wicedyrektorem 
Państwowych Zbiorów Sztuki na



Wawelu, a następnie dyrektorem 
Muzeum Narodowego (1957—1962). 
Na Uniw. Jagiellońskim był dzieka
nem i prorektorem (1951/52—1960/61) 
w ostatnich latach — dyrektorem 
Instytutu Historii Sztuki UJ. Znany 
był ze swej umiejętności podejmo
wania szybkich decyzji w załatwia
niu najbardziej zawiłych spraw ad
ministracyjnych. Zawsze cechowała 
go wielka dobroć i nadzwyczajna 
uczynność. W czasie okupacji wyróż
nił się swą patriotyczną postawą, za
słynął też jako znakomity pedagog 
w zakresie przedmiotów szkolnictwa 
średniego, nawet w dziedzinie ma
tematyki. Uratował najcenniejsze in
sygnia i skarbiec UJ, które ukryte 
(zamurowane) w Collegium Novum 
szczęśliwie przetrwały okupację hi
tlerowską.

Od roku 1939 był członkiem-kores- 
pondentem Polskiej Akademii Umie
jętności oraz wielu towarzystw nau
kowych. Obecnie zaś jest członkiem 
Komitetu Nauk PAN, a także pełni 
funkcję przewodniczącego Podko
misji Historii i Teorii Sztuki w  oddz. 
PAN w Krakowie. Był laureatem 
nagrody m. Krakowa, odznaczony 
został Krzyżem Komandorskim i Ka
walerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Napisał i wydał ponad 200 prac 
naukowych, z których należy wy
mienić przykładowo chociażby nie
które: wspólnie ze swoim profeso
rem Julianem Pagaczewskim Polskie 
rzemiosło artystyczne w ieków  śred
nich (Kraków 1959) oraz Dary zło t
nicze Kazim ierza W ielkiego dla koś
ciołów polskich  („Rocznik Krakow
ski” XXV, 1934); wspólnie ze swo
im kolegą — dr Kazimierzem Bucz
kowskim, kustoszem Muzeum Naro
dowego w Krakowie: Rzemiosło ar

tystyczne w  Polsce (Kraków 1971). 
Wspólnie ze swoim uczniem dr Ja 
nem Samkiem jest redaktorem K a
talogu zabytków  sztuki miasta K ra
kowa, autorem wszystkich rozdzia
łów o sztuce do okresów nowożyt
nych w pracy zbiorowej pt. Kraków, 
jego dzieje i sztuka. Jest autorem 
podręcznika uniwersyteckiego (His
toria sztuki nowożytnej), wznawia
nego kilkakrotnie (Wyd. 3, Kraków 
1970). Korzysta z niego ucząca się 
młodzież wszystkich uczelni w k ra
ju. Napisał kilkadziesiąt artykułów 
do W ielkiej Encyklopedii Powszech
n ej PWN, zajmował się też popu
laryzacją wiedzy o sztuce (np. Mi
chał Anioł Buonarotti w serii „Nau
ka dla Wszystkich” wydawanej 
przez PAN). Związany z Wawelem 
wydał: Grób biskupa Maura w  kryp 
cie św. Leonarda na W awelu  („ R o c z 
nik Krakowski” XXX, 1938) oraz 
Najstarsze budowle w aw elskie  (War
szawa 1960). Będąc członkiem ko
misji i świadkiem przy otwarciu
i przeniesieniu trum ny królowej 
Jadwigi w roku 1949, zdał z tego 
sprawozdanie w pracy Grób królo
w e j Jadwigi i królewicza K azim ie
rza Jagiellończyka w  katedrze na 
W awelu  (Studia do dziejów  W awelu, 
t. 3).Z zainteresowań kościołem Ma
riackim powstaje też opracowanie 
pt. Kościół N ajśw iętszej Marii Panny 
w  K rakow ie, Kraków 1947..

Od lat 50-tych bierze udział w p ra
cach Komisji artystycznej przy Kurii 
metropolitalnej krakowskiej, gdzie 
dzieląc się swoim doświadczeniem 
dobrze przysłużył się wysokiemu 
poziomowi artystycznemu nowo 
powstałych dzieł tak z dziedziny a r
chitektury kościelnej, jak m alarstwa, 
rzeźby i rzemiosła artystycznego.

Ks. Jan Kuś
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